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Настоящите инструкции за попълване се отнасят до Technical Occurrence Report Form  за докладване 
на технически събития пред ЕААБ. 
В зависимост от наличната информация в момента на изготвяне на доклада за техническо събитие, 
попълнете всички възможни полета. 
 
0.  
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Reporting Organisation Name –  име на докладващата организация или лице (задължително 
поле). 

1.2. Reporting Organisation Country  – изберете съответната страна от списъка в падащото меню 
(задължително поле). 

1.3. Reporting Organisation Approval Reference  – когато е приложимо, референтен номер на 
одобрението на докладващата организация от ЕААБ: например EASA.21J.xxxx, EASA.45.xxxx 
– или национален референтен номер на одобрението на докладващата организация.  

1.4. Name of submitter  – лице за контакт в докладващата организация за това събитие. 

1.5. E-mail address – пълен електронен адрес. 

1.6. Telephone number  –  телефонен номер, включително кода за страната, например +49 221 8990 
WXYZ. 

1.7. Internal Reference number  – вътрешен номер за справка за това събитие, даден от 
докладващата организация (задължително поле). 

1.8. Issue Number – пореден номер на изданието на настоящия доклад, ако докладващата 
организация документира актуализираните доклади чрез поредни номера на изданието. 

1.9. Date of the Report – дата на настоящия доклад за събитие. 

1.10. Report Type – в това поле се посочва дали настоящият доклад представлява първоначално 
уведомление или последващ доклад: 

Initial –  отбележете това квадратче, ако докладът е първо уведомление до ЕААБ.  

 Follow-up –  отбележете това квадратче, ако настоящият доклад представлява доклад, 
последващ предишно уведомление. Отбележете датата на първоначалния доклад. 

1.11. Report Status (of the reporting organisation)  – ако е приложимо, посочете дали от гледната 
точка на докладващата организация статусът на събитието е Open или Closed. Статус „closed“ 
означава, че на ниво докладваща организация не се планира допълнително разследване, 
анализ или коригиращи действия. 

1.12. Parties Informed – посочете кой е уведомен за това събитие освен ЕААБ: държава на 
регистрация, притежател(и) на одобрение на проектантска организация, оператор (или 
собственик), национална въздухоплавателна администрация (компетентния орган на 
докладващата организация) и/или организация за поддържане на постоянна летателна 
годност, посочена в част М, подчаст Ж. 

 Name(s) of Design Approval Holder(s) informed – когато е приложимо, в това поле посочете 
имената на всички притежатели на одобрение на проектантска организация [притежател на 
типов сертификат  (допълнителен типов сертификат) за въздухоплавателно 
средство/двигател/витло, притежател на одобрение за оборудване], които са били 
информирани. 

 
2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СЪБИТИЕТО 

2.1. Occurrence Title  – заглавие, което обобщава описанието на събитието. Заглавието трябва да е 
ясно формулирано, без съкращения и може да бъде структурирано, следвайки посочената 
схема (от общото към частното): 
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 наименование на системата – наименование на подсистемата или под-подсистемата – кратко 
описание на събитието 

2.2. Date of finding  – дата на събитието или несъответствието. 

2.3. ATA Chapter  – ATA Chapter (2 цифри), описваща коя функционална система е засегната най-
много от събитието. Списъкът на ATA Chapters е даден като приложение. 

2.4. Location  – географското местоположение на събитието 

2.5. Detection phase –  трябва да се отбележи едно от квадратчетата в това поле, за да се посочи 
кога е открит отказът, неизправността, дефектът или друго събитие. 

 

Manufacturing Събитието е станало / несъответствието е открито по 
време на производствения процес 

Scheduled 
Maintenance 

Събитието е станало / несъответствието е открито по 
време на планово техническо обслужване 

Non-scheduled 
Maintenance 

Събитието е станало / несъответствието е открито по 
време на непланирано техническо обслужване. 

Standing Събитието е станало, когато въздухоплавателното 
средство е било на стоянка, например по време на 
наземно обслужване или докато е било паркирано. 

Taxi Събитието е станало по време на рулиране на 
въздухоплавателното средство към или от пистата за 
излитане и кацане. 

Take-off Събитието е станало по време на излитане на 
въздухоплавателното средство. 

Climb Събитието е станало по време на набор на височина до 
полетен ешелон. 

En-route Събитието е станало по време на полет по маршрута. 

Descent Събитието е станало по време на снижение от полет по 
маршрута. 

Approach Събитието е станало по време на подход за кацане на 
летище. 

Landing Събитието е станало по време на кацане на 
въздухоплавателното средство. 

Hovering За вертолети – събитието е станало в режим на „висене”. 

Manoeuvring Събитието е станало, когато въздухоплавателното 
средство е изпълнявало маневри, например фигурен 
пилотаж, авиохимически работи... 

Unknown Фазата на откриване не е известна. 

Other, Specify: В случай, че фазата на откриване не е спомената по-горе, 
приложимата фаза може да се посочи тук. 

 
2.6. Cause of occurrence –  отбележете квадратчето(-ата), което най-добре обобщава текущата 

налична информация за причината на събитието. Възможен е повече от един избор.  

Design Причината за дефекта е свързана с проектирането. 

Production Причината за дефекта е свързана с процеса на 
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производство. 

Maintenance Причината за дефекта е свързана с техническото 
обслужване. 

Repair Случаят е свързан с ремонт. 

Fatigue Дефектът е причинен поради структурна умора на 
материала. 

Corrosion Дефектът е причинен поради корозия на материала. 

Unapproved 
parts 

Неизправният компонент не е одобрен. 

Human factors Причината е свързана с човешкия фактор и с въпросите, 
свързани с човешкото поведение, например с човешките 
възможности и ограничения по отношение на 
взаимовръзките между човешкия елемент и другите 
компоненти на системата в областта на проектирането, 
сертифицирането, обучението, експлоатацията и 
техническото обслужване.   
Примерни фактори са взаимовръзките между човек и 
машина, организационните фактори и факторите, касаещи 
персонала, обучението, процедурите, отговорностите и 
комуникацията. 

Operational Причината за дефекта е от експлоатационно естество. 

Unknown Причината за събитието е неизвестна или все още не е 
установена. 

Other, Specify: Ако причината не попада в обхвата на горепосочените 
елементи, опишете подробно причината за дефекта в 
„Други“. 

 
 

3. ПРИЛОЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪБИТИЕТО  
Посочва се видът (доклад, снимка, и т.н.) и наименованието (описание на съдържанието) на всички 
приложения.  

Съответните файлове трябва да се изпратят като приложения към електронното писмо, с което се 
изпраща докладът за събитието. 
За да могат да бъдат обработвани от ЕААБ, приложенията трябва да са в един от следните формати: 

.doc  .docx . xls  .xlsx   .csv  .pdf  .jpeg  .mpeg4  .mp3 

Всеки приложен файл трябва да бъде с размер до 3Mb. Ако общият размер на приложенията към едно 
електронно писмо надвишава 10Mb, трябва да се изпратят няколко електронни писма, чиито размер е 
до 10Mb. 

 
4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО 
Това поле съдържа информация за засегнатото въздухоплавателно средство. Когато не е засегнато 
въздухоплавателно средство, попълването на това поле не е необходимо. 

4.1. Aircraft Manufacturer and Type/Model –  изберете съответните данни от списъка в падащото 
меню. 

4.2. Aircraft Serial number –  сериен номер на въздухоплавателното средство. 
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4.3. Operator/Owner – име на оператора или собственика на въздухоплавателното средство, ако е 
приложимо. 

4.4. Aircraft Registration – ако въздухоплавателното средство е регистрирано, се вписва 
регистрационният му знак. Ако въздухоплавателното средство не е регистрирано, това ще 
бъде знак, приемлив за компетентните органи. 

4.5. Aircraft Usage Details – това поле съдържа информация за подробностите за експлоатацията 
на съответното въздухоплавателно средство в общо време (часове) и общ брой цикли. 
Общото време е изминалото календарно време в часове от производството на  
въздухоплавателното средство. 

 
5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИГАТЕЛЯ 
Това поле съдържа информация за засегнатия двигател. Когато не е засегнат двигател, попълването на 
това поле не е необходимо. В случай, че е засегнат повече от един двигател, добавете допълнителната 
информация под точка 7.1 „Narrative“. 

5.1. Engine Model and Type Certificate Holder –  изберете съответните данни от списъка в падащото 
меню. 

5.2. Engine Serial number –  сериен номер на двигателя. 
5.3. Engine Event –  класификация на вида събитие, засегнало двигателя, когато е приложимо. 

LOTC/LOPC означава „загуба на управление на тягата“ / „загуба на управление на мощността“. 
Ако отбележите „други“, дайте допълнителна информация под точка 7.1 „Narrative“. 

5.4. Engine Aircraft Position –  разположението (1, 2, 3,…) на двигателя върху въздухоплавателното 
средство съгласно означенията на производителя. 

5.5. Engine Usage Details – това поле съдържа информация за подробностите за експлоатацията на 
съответния двигател в общо време (часове) и общ брой цикли. Общото време е изминалото 
календарно време в часове от производството или от последния основен ремонт/техническо 
обслужване, извършен в ремонтна работилница. 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИТЛОТО 
Това поле съдържа информация за засегнатото витло. Когато не е засегнато витло, попълването на 
това поле не е необходимо. В случай, че е засегнато повече от едно витло, добавете допълнителната 
информация под точка 7.1 „Narrative“. 

6.1. Propeller Manufacturer –  изберете съответните данни от списъка в падащото меню. 
6.2. Propeller Model and Type Certificate Holder –  изберете съответните данни от списъка в 

падащото меню. 
6.3. Propeller Serial number –  сериен номер на витлото. 
6.4. Propeller Aircraft Position –  разположението (1, 2, 3,…) на витлото спрямо 

въздухоплавателното средство съгласно означенията на производителя  
6.5. Engine Usage Details – това поле съдържа информация за подробностите за експлоатацията на 

съответното витло в общо време (часове) и общ брой цикли. Общото време е изминалото 
календарно време в часове от производството или от последния основен ремонт/техническо 
обслужване в ремонтна работилница. 

 
7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТА 
Това поле съдържа информация за засегнатия компонент. Когато не е засегнат компонент, попълването 
на това поле не е необходимо. В случай, че е засегнат повече от един компонент, добавете 
допълнителната информация под точка 7.1 „Narrative“. 

7.1. Component Manufacturer Name and Country –  име и страна (изберете съответната страна от 
списъка в падащото меню) на производителя на компонента. 
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7.2. Component Part Number –  индивидуален номер на компонента. Посочете нивото на изменение, 
когато е приложимо.  

7.3. Component Serial number –  сериен номер на компонента. 
7.4. Illustrated Part Catalogue (IPC) Name –  наименование на компонента, дадено в илюстрования 

каталог на частите или в друга документация на производителя. 
7.5. (E)TSO Reference. Номер на одобрението на TSO или ETSO на компонента или номер на друго 

национално одобрение за оборудване, когато е приложимо.  
7.6. Date of manufacture –  дата на производство на компонента. 
7.7. Component Usage Details – това поле съдържа информация за подробностите за 

експлоатацията на съответния компонент в общо време (часове) и общ брой цикли. Общото 
време е изминалото календарно време в часове от производството или от последния основен 
ремонт/техническо обслужване в ремонтна работилница. 

8. ПОДРОБНОСТИ – това е поле за свободен текст с подробности от събитието и от резултатите от 
разследването на събитието. Възможно е текстът да е по-дълъг от наличното пространство. Всеки 
по-дълъг текст няма да може да бъде отпечатан. Може да обмислите възможността да изпратите по-
дългите текстове като приложение. 

8.1. Narrative – дайте описание на това, което се е случило, или описание на несъответствието.  

8.2. Description of the occurrence investigation – опишете подробности, ако има такива, за 
разследването и анализа, извършени като последващо действие на събитието. Ако е 
приложимо, посочете дали са снети/анализирани FDR/QAR данните. 

8.3. Risk Assessment – оценката нивото на риска е качествен или количествен анализ на 
възможността и последствията от конкретна опасност. Тук оценка на риска могат да 
предоставят онези докладващи организации, които могат или имат отговорността да извършат 
такъв анализ, например проектантски организации за събития, свързани с проекта. Оценката 
на риска трябва да посочва потенциално засегнатия авиопарк. 

8.4. Corrective Actions – ако е приложимо, в това поле посочете подробности за коригиращите 
действия, предприети вследствие на събитието на ниво докладваща организация. 

8.5. Conclusion – ако е приложимо, направете заключение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ATA CHAPTERS  

 
1 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
2 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
3 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
4 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
5 TIME LIMITS/ MAINTENANCE CHECKS – РЕСУРСИ  И СРОКОВЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / ФОРМИ НА 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 
6 DIMENSIONS AND AREAS – РАЗМЕРИ  И ПЛОЩИ 
7 LIFTING & SHORING – ПОВДИГАНЕ НА КРИКОВЕ 
8 LEVELING & WEIGHING – НИВЕЛИРОВКА И ТЕГЛО 
9 TOWING & TAXIING  – БУКСИРАНЕ И РУЛИРАНЕ 
10 PARKING, MOORING, STORAGE & RETURN TO SERVICE – ПРАКИРАНЕ, УКРЕПВАНЕ, 
СЪХРАНЕНИЕ И ВРЪЩАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
11 PLACARDS AND MARKINGS – ТАБЕЛИ И МАРКИРОВКИ 
12 SERVICING – ОБСЛУЖВАНЕ 
13 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
14 HARDWARE – ХАРДУЕР 
15 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
16 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
17 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
18 VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) – АНАЛИЗ НА ВИБРАЦИИ И ШУМ (САМО 
ЗА ВЕРТОЛЕТИ) 
19 UNASSSIGNED – НЕОПРЕДЕЛЕНА 
20 STANDARD PRACTICES-AIRFRAME – СТАНДАРТНИ ОПЕРАЦИИ – КОНСТРУКЦИЯ 
21 AIR CONDITIONING – КОНДИЦИОНИРАНЕ 
22 AUTO FLIGHT – СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПОЛЕТА 
23 COMMUNICATIONS – СИСТЕМИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ 
24 ELECTRICAL POWER – ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS – ОБОРУДВАНЕ/ОБЗАВЕЖДАНЕ 
26 FIRE PROTECTION – ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА 
27 FLIGHT CONTROLS – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
28 FUEL – ГОРИВНА СИСТЕМА 
29 HYDRAULIC POWER – ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА 
30 ICE AND RAIN PROTECTION – ЗАЩИТА ОТ ЛЕД И ДЪЖД 
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS – ПРИБОРИ ЗА КОНТРОЛ И ЗАПИС 
32 LANDING GEAR – КОЛЕСНИК 
33 LIGHTS – СВЕТЛИНИ 
34 NAVIGATION – НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ 
35 OXYGEN – КИСЛОРОДНА СИСТЕМА 
36 PNEUMATIC – ПНЕВМАТИЧНА СИСТЕМА 
37 VACUUM – ВАКУУМНА СИСТЕМА 
38 WATER/WASTE – ВОДА/ОТПАДЪЦИ 
39 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
40 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
41 WATER BALLAST – БАЛАСТНА ВОДА 
42 ATA UNASSIGNED– АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
43 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
44 CABIN SYSTEMS – КАБИННИ СИСТЕМИ 
45 CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) – ЦЕНТРАЛНА СИСТЕМА ЗА ТЕХНИЧЕСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ 
46 INFORMATION SYSTEMS – ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 
47 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
48 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
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49 AIRBORNE AUXILIARY POWER – СПОМАГАТЕЛЕН ЕНЕРГИЕН АПАРАТ 
50 CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS – БАГАЖНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТСЕЦИ 
51 STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES – GENERAL – СТАНДАРТНИ ОПЕРАЦИИ И 
КОНСТРУКЦИИ – ОСНОВНИ 
52 DOORS – ВРАТИ 
53 FUSELAGE – ФЮЗЕЛАЖ 
54 NACELLES/PYLONS – ГОНДОЛИ/ПИЛОНИ 
55 STABILIZERS – СТАБИЛИЗАТОРИ 
56 WINDOWS – ПРОЗОРЦИ 
57 WINGS – КРИЛА 
58 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
59 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
60 STANDARD PRACTICES - PROPELLER/ROTOR – СТАНДАРТНИ ОПЕРАЦИИ – ВИТЛО/НОСЕЩ ВИНТ 
61 PROPELLERS/PROPULSION – ВИТЛА/ ЗАДВИЖВАНЕ 
62 MAIN ROTOR(S) – ОСНОВЕН НОСЕЩ ВИНТ 
63 MAIN ROTOR DRIVE(S) – ОСНОВНО ЗАДВИЖВАНЕ НА НОСЕЩИЯ ВИНТ 
64 TAIL ROTOR – ОПАШНО ВИТЛО 
65 TAIL ROTOR DRIVE – ЗАДВИЖВАНЕ НА ОПАШНОТО ВИТЛО 
66 FOLDING BLADES/PYLON – ГЪВКАВИ ЛОПАТИ/ПИЛОН 
67 ROTORS FLIGHT CONTROL – УПРАВЛЕНИЕ НА НОСЕЩИЯ ВИНТ 
68 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
69 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
70 STANDARD PRACTICES - ENGINES – СТАНДАРТНИ ОПЕРАЦИИ – ДВИГАТЕЛИ 
71 POWER PLANT – СИЛОВА УСТАНОВКА 
72 ENGINE TURBINE/TURBO PROP DUCTED FAN/UNDUCTED FAN – ТУРБИНА/ВЕНТИЛАТОР 
73 ENGINE FUEL AND CONTROL – ГОРИВНА СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ 
74 IGNITION – ЗАПАЛВАНЕ 
75 ENGINE AIR – ОТБОР НА ВЪЗДУХ 
76 ENGINE CONTROLS – УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 
77 ENGINE INDICATING – ИНДИКАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ 
78 ENGINE EXHAUST – ИЗХОДНИ УСТРОЙСТВА 
79 ENGINE OIL – МАСЛЕНА СИСТЕМА НА ДВИГАТЕЛЯ 
80 ENGINE STARTING – ЗАПУСК НА ДВИГАТЕЛЯ 
81 TURBINES/TURBOCHARGING – УРБИНИ/ТУРБОКОМПРЕСОРИ 
82 ENGINE WATER INJECTION – ВПРЪСКВАНЕ НА ВОДА В ДВИГАТЕЛЯ 
83 ENGINE ACCESSORY GEAR-BOXES – ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ В ДВИГАТЕЛЯ 
84 PROPULSION AUGMENTATION – УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЯГАТА 
85 RECIPROCATING ENGINE – БУТАЛЕН ДВИГАТЕЛ 
86 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
87 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
88 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
89 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
90 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
91 CHARTS – ТАБЛИЦИ 
92 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
93 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
94 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 
95 AIRLINE USE – ЗА УПОТРЕБА В АВИОКОМПАНИЯТА 
96 AIRLINE USE – ЗА УПОТРЕБА В АВИОКОМПАНИЯТА 
97 WIRING REPORTING – ФИДЪРНИ СХЕМИ 
98 AIRLINE USE – ЗА УПОТРЕБА В АВИОКОМПАНИЯТА 
99 ATA UNASSIGNED – АТА НЕОПРЕДЕЛЕНА 

 


